




Moji milí divadelní kamarádi,
startujeme do další sezony. Tentokrát 
zůstaneme věrni jak osvědčeným
stálicím, které vídáme každý rok,
tak spatříme i právě se zrodivší
hvězdičky. Sezonu zahájíme křehkou 
autorskou loutkovou inscenací Zuzany 
Vítkové, která nadchne nejen děti, ale
i všechny milovníky alternativního
a loutkového divadla. 

Proletíme osvědčenou hvězdokupou 
klasických pohádek v nejrůznějším 
pojetí a provedení. 

Těšit se můžeme na Ferdu Mravence, 
Sněhurku, Pipi Dlouhou punčochu, 
Zlatovlásku a další.

Konečně snad spatříme i Nekonečný 
příběh Divadla Lampion a na vlastní
oči uvidíme nádherné loutky
Františka Antonína Skály z filmu
Malý pán ve stejnojmenné inscenaci 
Divadla b. „Už jsme doma!“, zvoláme 
před přistáním po návštěvě poslední 
prastaré hvězdy Kopeckých, ale také
v úžasu nad tím, jaká že to kapela hraje 
na jevišti spolu s Buchtami a loutkami
v pořadu Písně Krysáků. 

Takže vzhůru do oblak! A vězte,
že UFFOkousky jsou opravdu rodinné, 
tedy nejen pro děti...

Ty nejkrásnější kulturní zážitky Vám 
přináší a přeje Váš 



STUDIO DAMÚZA
Autorské loutkové představení scénografky
Zuzany Vítkové.
Inscenace inspirovaná světem starých zápalek, 
H. Ch. Andersenem a sny, které přicházejí
a odcházejí. Hřejivá i mrazivá zimní pohádka
o tom, že setkání a samota jsou dvě strany téže
mince. A také o tom, že uchovat si světlo je
záležitostí duše a nezvlhlých zápalek.

Režie: Zuzana Vítková a kol.
Scénografie: Zuzana Vítková
Hrají: Lucie Valenová, Dan Kranich
Projekt vznikl s laskavou podporou Hlavního města 
Praha a MK ČR.
Největší poděkování patří Robertu Smolíkovi.

Pro děti od 9 let a dospělé diváky.

Jednotné vstupné: 100 Kč

SÓLO MATCHES
15. 10. v 18:00 h



DIVADLO LOUTKY BEZ HRANIC
Jedna jabloň, jeden král, dvě holubice, dvě svatby
a jedno velké prokletí – dokáže statečný král zachránit 
svou jabloňovou lásku? Loutkový příběh na motivy 
pohádky Jabloňová panna od K. J. Erbena. 

Režie: kolektiv divadla Loutky bez hranic
Hudba: kolektiv divadla Loutky bez hranic
Výprava: Radka Mizerová
Hrají: Marcela Máchová, Dora Bouzková

Jednotné vstupné: 80 Kč

JABLOŇOVÁ POHÁDKA
22. 10. v 15:00 a 17:00 h



BUCHTY A LOUTKY
S KAPELOU UŽ JSME DOMA

Miroslav Wanek z kapely Už jsme doma je autorem 
hudby a zčásti i scénářů k úspěšnému večerníčkovské-
mu loutkovému seriálu Krysáci. Z několikavteřinových 
motivů, užitých v tomto seriálu, vzniklo koncem roku 
2013 třináct zcela nových písniček, které skupina 
Už jsme doma a přizvaný host Michal Mihok nacvičili
v poloakustické podobě a sevřeli v jeden komponova-
ný celek příběhem o hledání pátého kamaráda.
Ke spolupráci byli přizváni i členové divadla Buchty 
a loutky, kteří celý příběh ilustrují, vyprávějí nebo 
matou, a to zcela v souladu s prostředím, kde se vše 
odehrává – což je vizovické Smetiště. 

Účinkuje skupina Už jsme doma, Michal Mihok
a divadlo Buchty a loutky.

Jednotné vstupné: 120 Kč

PĚT RAN DO ČEPICE
29. 10. v 17:00 h



DIVADLO AHA
Nechte se zavést do nejtajnějších úkrytů v trávě,
pod kameny i na břeh potoka, kde se odehrávají
napínavá dramata i humorné taškařice broučků,
motýlů, housenek, červíčků a pavouků.
Důvtipná dramatizace Pavla Krause zachovává
nezaměnitelnou Sekorovu poetiku a představuje
dětem svět těch maličkých hmyzích tvorečků, kteří 
naší pozornosti většinou unikají. Budete okouzleni 
příhodami šikovného mravenčího chlapíka Ferdy,
půvabné Berušky, velkohubého brouka Pytlíka
a mnoha jejich dalších hmyzích kumpánů.
 
Úprava, texty písní a režie: Miroslav Pokorný
Scéna: René Dubovský, Jarmil Škvrna
Kostýmy: Zuzana Hadrabová
Hudba: Petr Moravec
Hrají: Vratislav Hadraba, Radovan Klučka,
Zuzana Hadrabová, Kryštof Nohýnek,
Jarmil Škvrna, Miloš Mazal 

Jednotné vstupné: 120 Kč

PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
5. 11. v 15:00 a 17:00 h



Loutková pohádka Karla Jaromíra Erbena Dlouhý,
Široký a Bystrozraký inspirovaná výtvarníkem
Zbyňkem Sekalem. Šli dva, šli tři. Vlastně šli čtyři
a ještě kůň k tomu. Šli dlouho, šli lesem. A kam došli? 
Do Železného zámku! 

Inscenace vznikla jako semestrální práce na Katedře 
alternativního a loutkového divadla na DAMU. Premiéra
30. 5. 2017 na klauzurním Procesu KALD DAMU. 

Tvůrčí tým: Alžběta Vitvarová, Štěpán Lustyk, Lukáš 
Bouzek, René Vitvar

Jednotné vstupné: 80 Kč

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
12. 11. v 17:00 h



DIVADLO STUDNA
Vánoční psychologické drama z cirkusového
prostředí se zpěvy.
Husa v láhvi, mrkání na drát, přetahování o jelito,
klouzání do zatáčky, čepice přes uši a tisíce jiných 
atrakcí! (Lada 68, 72-73) 
...náhle při nich stál anděl a řekl: „Nebojte se, neboť 
zvěstuji vám radost velikou, která bude pro všechen 
lid. Dnes se vám narodil spasitel, Kristus Pán v městě 
Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete
děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ (Luk. 2, 9-11) 
 
Scénář, režie, výprava: Giuseppe Gasparo, Julia Gasparo
Hudba: Giuseppe Gasparo, Julia Gasparo, Aloisius Salsa
Hrají: Giuseppe Gasparo, Julia Gasparo, Aloisius Salsa, 
Marcella Stradivari, Mateas Bombardini 
 

Jednotné vstupné: 100 Kč

BYLA CESTA, BYLA UŠLAPANÁ
17. 12. v 15:00 a 17:00 h



DIVADLO B
Představení na motivy stejnojmenného filmu. Možná 
stejně jako Malý pán zjistíte, že když vám něco schází, 
najdete to po trmácení světem a bojích s obludami 
docela blízko. Vlastně za rohem. VAROVÁNÍ: Kdyby se 
vám loutky zdály povědomé, asi jste byli v kině...
V nedávné době proběhla premiéra loutkového celo-
večerního filmu Malý Pán, který můžete vidět v kinech. 
Inspirací pro loutkovou divadelní pohádku byl jak stej- 
nojmenný film, jehož je Radek Beran režisérem, Kristina 
Beranová skriptkou a loutkoherec René Krupanský 
loutku Malého pána vodí, tak kniha Velká cesta Malého 
pána od autorů Lenky Uhlířové a Jiřího Stacha.

Hraje Divadlo b: René Krupanský a Radek Beran

Divadlo b děkuje za inspiraci F. A. Skálovi a M. Caisovi.

Jednotné vstupné: 80 Kč

MALÝ PÁN
7. 1. v 15:00 a 17:00 h



DIVADLO LAMPION
Celosvětově známá dětská kniha poprvé v divadelní verzi! 
Bastián, ustrašený kluk, objeví v zapadlém antikvariátu 
tajemnou knihu. Zamčený na půdě školy hltá stránku 
po stránce vyprávění o chlapci Átrejovi, který za 
pomoci šťastného draka Falka hledá lék pro skomíra-
jící říši Fantázii a její vládkyni. Jaké je však Bastiánovo 
překvapení, když zjistí, že Fantázii může pomoci právě 
a jedině on sám! Bastián musí projít mnohými dobro-
družstvími a postupně při nich ztratit vše, co měl, aby 
mohl znovu nalézt sebe sama a vrátit se domů…
 
Režie: Braňo Mazúch
Scénář a dramaturgie: Helena Kebrtová
Výprava: Tereza Bartůňková 
Hudba: Jan Čtvrtník
Hrají: Kristina Sitková, Marie Štípková, Marie Švestková, 
Petra Tenorová, František Čachotský, Jiří Hajdyla, Jakub 
Hubert, Pavel Neškudla, Václav Rašilov, Jiří Šponar

Pro děti od 7 let a dospělé diváky.

Jednotné vstupné: 120 Kč

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH
21. 1. v 18:00 h



DIVADLO LOKVAR
Loutková rytířská komedie na motivy středověké
francouzské legendy. Odehrává se ve středověké 
Francii. Mladý hrabě Aucassin se zamiluje do Nicoletty, 
o které nikdo neví, jakého je původu, protože ji jako 
malé dítě koupili od pirátů. Aucassinův otec jejich lás-
ce nepřeje, a tak se milenci rozhodnou utéct za moře. 
V daleké Tramtárii je Nicoletta opět unesena
a zdánlivě nenávratně ztracena. Velká láska však nezná 
překážky a nakonec se jejich cesty opět sejdou.

Režie: Michaela Homolová
Výprava: Barbora Hubená
Hudba: Milan Potoček
Hrají: Peter Varga a Martin Veliký

Jednotné vstupné: 80 Kč

AUCASSIN A NICOLETTA
28. 1. v 17:00 h



DIVADLO POLÁRKA
Náš svalovec chce, abyste viděli, jak uzvedne
nejtěžší činku na světě.
Naše provazochodkyně chce, abyste viděli,
jak přejde po nejtenčím laně na světě.
Náš krotitel chce, abyste viděli, jak vycvičí
nejdivočejší zvíře světa.
A pak je tu Hugo, který chce, abyste ho neviděli!
Mistr úniků z lan, uzlů i řetězů! Mistr zmizení!
ŽIVÉ LOUTKY, ŽIVÁ HUDBA, ŽIVÉ DIVADLO!
 
Autor a režie: Jiří Jelínek
Scéna a loutky: Bára Čechová
Hudba: David Smečka
Hrají: Vít Piskala, Kateřina Veselá, David Smečka j.h.,
Táňa Hlostová, Matěj Záhořík, Tomáš Sukup,
Tereza Lexová, Monika Jelínková j.h nebo
Monika Němečková j.h., Jakub Špiřík, Adam Hlavatý, 
Jakub Marada, Radovan Kramář j.h.

Jednotné vstupné: 120 Kč

CIRKUS UNIKUM
4. 2. v 17:00 h



DIVADLO VÍTI MARČÍKA
Bláznivě a epicky pojatý příběh o krásné Zlatovlásce 
kultovního jihočeského divadelníka. 
Marčíkova Zlatovláska zaujme svou hravostí
a přímočarou komunikací s divákem.
Získala mnoho tuzemských i zahraničních ocenění. 
Díky tomu se Jiřík s houpacím koníkem, magnetickou 
mouchou, drakem Fénixem a zlatovlasou pannou 
dostal z hosínského smetiště až do španělské Segovie, 
nebo na Mallorcu.

Scénář a režie: Vítězslav Marčík
Výprava a loutky: Jan Růžička a Pavel Krejčí
Účinkují: Vítězslav Marčík a koník Zdeněk
Hrací strojky: z dědictví po dědečkovi Jaroslavu Juříčkovi

Jednotné vstupné: 80 Kč

O ZLATOVLÁSCE
18. 2. v 15:00 a 17:00 h



DIVADLO ROZMANITOSTÍ
Pipi je malá holka, která žije sama ve vile Vilekule. 
Vedle ní bydlí dvě hodné děti Anika a Tomy. Společně 
zažívají různá dobrodružství. Inscenace vychází ze 
známé knihy, která patří ke klenotům světové
literatury a kterou napsala oblíbená švédská
autorka Astrid Lindgrenová.

Autor: Karel Hoffmann podle Astrid Lindgrenové
Režie: Jiří Ondra
Scéna, kostýmy, loutky: Jitka Nejedlá
Hudba: Tomáš Alferi
Hrají: Tereza Karásková, Jitka Raková, Petr Čulík,
Anne-Francoise Joseph, Tomáš Alferi

Jednotné vstupné: 100 Kč

PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
4. 3. v 17:00 h



DIVADLO PRUHOVANÉ PANENKY
Jemně strašidelná klasická pohádka vsazená do
poezie starých časů. Staré kufry, stojany na noty,
trpaslíci z dřevěných špalíků, loutka Sněhurky
v životní velikosti. V představení se hraje na různé ná-
stroje obvyklé (akordeon, kytara, flétna, buben, zvonky) 
i neobvyklé (tibetské mísy, dešťová hůl, chřestidla). 

Umělecká vize: Mona Šiška
Scénář, realizace, hudba, texty písní:
Lenka Hušková a Mona Šiška 
Hudební doprovod: Anna Křivská
Výtvarná spolupráce: Naďa Klimešová
Loutka Sněhurky: Veronika Kaločová
Kostým Sněhurky: Magda Valchařová
Hrají: Lenka Chaloupka Hušková, Mona Šiška 
 

Jednotné vstupné: 80 Kč

O SNĚHURCE
25. 3. v 15:00 a 17:00 h



WARIOT IDEAL
Mravoučný morytát pro dospělé. Aneb o složitostech po-
měrů bratrských v dobách řečených a o tom, kterak dva 
braši propadli zhýralému životu a i mnoho lidí zmrzačili, 
„aj i životůch kopu předčasně ukončili“, neboli náhodná 
ukázka toho, jakýmžto způsobem nikdy nezneužívati 
rozumu omamných esencí. Vážený diváku, v boji o jisté 
ospravedlnění se před světem a zároveň ve strachu před 
zklamáním z vlastního zpackaného života jdou morálka
a slušnost stranou. Trojice protagonistů je téměř doslova  
přikována k provizornímu jevišti železnými hřeby a s nena- 
sytnou dravostí se předhání ve vlastních výstupech.
V představení jsou navíc použity bezmála zvláštní efekty. 

Performeři: Jan Kalivoda, Vojta Švejda, Jan Dörner
Světelný design, technické zpracování: Jan Dörner
Kostýmy: Daniela Klimešová
Výtvarník: Bohdan Dušek
Hudba: Wariot Ideal
Produkce: Milena Fabiánová 

Pro děti od 10 let a dospělé.
Jednotné vstupné: 100 Kč

PIRÁT A LÉKÁRNÍK
8. 4. v 18:00 h



DIVADLO MATĚJE KOPECKÉHO
Příběh staré vyhozené knihy, jejíž pohádkové postavy 
se ocitnou ve velkém nebezpečí, protože se na ně
chystá zlá krysa. Najde se hrdina, který by se nebál
kryse postavit?
Hra půvabnou formou vyjadřuje myšlenku, že i ti nej-
menší mohou být velmi odvážní a nebojí se zachránit 
ostatní. Jemně a nenásilně se děti učí lásce ke knize.

Autoři textu a režie: Mirka a Matěj Kopečtí
Výprava: Jakub Kopecký
Texty písní: Rostislav Novák
Hudba: Jan Křížek
Hrají: Mirka a Matěj Kopečtí
 
 

Jednotné vstupné: 80 Kč

POHÁDKA ZE STARÉ KNIHY
22. 4. v 15:00 a 17:00 h



VYSVĚTLIVKY:

Barva textového pole a názvu divadelního  
představení určuje doporučenou věkovou  
skupinu.

3–99 let 

5–99 let 

Pro starší děti a dospělé. 
Přibližné věkové doporučení najdete 
v anotaci u každého představení. 

Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji  
online, nebo v Inforecepci UFFO. 
Vstupenky si kupujte včas. 
Změna programu vyhrazena.

PŘI PŘEDLOŽENÍ SLEVOVÉ KARTY ZÍSKÁVÁTE: 
20% slevu ze vstupného na Rodinné UFFOkousky.
Sleva platí maximálně pro 4 osoby.
Sleva platí pouze do vyprodání kapacity sálu. 
Nákup se slevou lze uplatnit pouze
v Inforecepci UFFO.

www.uffo.cz




